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David Zuazola 

Színész, audiovizuális kommunikátor, drámaíró, zenész és bábos. Az UNIACC-on (Santiago de Chile) 
audiovizuális kommunikáció szakon végzett tanulmányai után David Barcelonába költözött, ahol LA 
CASONA iskolában tanult, és érdeklődést mutatott a színház és a bábok iránt. Tanulmányait követően 
felkérést kapott, hogy mint első színész és zenész csatlakozzon a “Jordi Bertran Tásaságához”. A világ 
számos fesztiválján való részvétel után úgy döntött, Madridban telepszik le, hogy a Cuarta Pared isko-
lában folytassa színházi tanulmányait. Olyan munkamódszert dolgozott ki, amely az újrahasznosított 
anyagok átalakításán alapul. Ennek köszönhetően született a Dirty Wing című darabja, melynek révén 
Spanyolország és Chile képviselőjeként számtalan eseményre hívták meg szerte a világon mint profesz-
szort, előadót és bábost. Ez lehetővé tette számára, hogy olyan országokban nyerjen nemzetközi elis-
merést, mint Lengyelország, Macedónia és Montenegró, valamint több mint 20 országban lépjen fel. A 
sokévi munkássága során elnyert presztízsnek köszönhetően David meghívást kapott a neves Scarlattine 
Teatro olasz színházi társaságtól, ahol szerzőként, színészként és bábművészként bemutatta a Cupidó 
egy vicc című első előadását.
Jelenleg David teljes munkaidőben dolgozik legújabb munkáján, melynek címe � e Game of Time (Az 
idő játéka). 

“Az idő játéka” a bábok és mechanizmusok különleges és előremutató használatára épülő darab. Ez az első 
alkalom, hogy egy alkotó 7 különböző rendezőt gyűjt össze, 7 országból, hogy 7 egyenként hétperces mesét 
rendezzen. Lengyelország, Portugália, Taiwan, Görögország, Spanyolország, Kolumbia és India ...
A végén egy darab áll össze, meglepő befejezéssel. 

Ajánlott 7 éves kortól.
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